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Afdeling ARNHEM 

1918 99 jaar 2017 
E. Edie-van Nie (Secr.) 

Mariaweg 4  6861 DS Oosterbeek 

Tel.:026-3342107 / 026-3815400 
 

Vanaf  Utrecht, A12 richting Arnhem.  

Eerste afslag naar Arnhem N224 Oosterbeek, Arnhem-Centrum aanhouden. Doorrijden naar centrum, 

je komt langs het spoor (achterkant NS Station), door het stoplicht, rechts onder het spoorviaduct door.  

Volgende stoplichten rijrichting volgen.  

Volgende stoplichten de Willemstunnel in rijden. Na de tunnel bij de stoplichten rechtsaf richting 

Oosterbeek en dan… 

Oppassen na ± 50 mtr. na een muurtje gaat een weg rechts naar boven => Bergstraat.  

Naar boven rijden richting NS-Station. 

Bovenaan linksaf en na het busstation direcht rechtsaf om te parkeren in Parkeergarage 

Centraal (50cent/uur). 

Parkeergarage verlatend aan de Centrumkant komt u uit in het busstation (pas op voor druk 

busverkeer) rechtsaf richting Oosterbeek is het dan de 3e straat rechts. 

Op de hoek van de Utrechtsestraat en de Brugstraat is nummer 7 te vinden. 
 

Vanaf  Apeldoorn, A50 richting Arnhem Centrum. 

Doorrijden naar Arnhem centrum via de Apeldoornseweg naar beneden, rechts het park Sonsbeek. 

Langs het park Sonsbeek rechts naar beneden. Tot aan de stoplichten, links richting NS station onder 

het spoorviaduct door. Volgende stoplichten rijrichting volgen.  

Volgende stoplichten de Willemstunnel in rijden. Na de tunnel bij de stoplichten rechtsaf richting 

Oosterbeek en dan… 

Oppassen na ± 50 mtr. na een muurtje gaat een weg rechts naar boven => Bergstraat.  

Naar boven rijden richting NS-Station. 

Bovenaan linksaf en na het busstation direcht rechtsaf om te parkeren in Parkeergarage 

Centraal (50cent/uur). 

Parkeergarage verlatend aan de Centrumkant komt u uit in het busstation (pas op voor druk 

busverkeer) rechtsaf richting Oosterbeek is het dan de 3e straat rechts. 

Op de hoek van de Utrechtsestraat en de Brugstraat is nummer 7 te vinden. 
 

Vanaf  Nijmegen en Gorinchem: 

Vanaf Gorinchem doorrijden tot afslag Nijmegen/Arnhem en daar, over het viaduct de afslag naar de 

A 325 richting Arnhem nemen. 

Aan het einde A325 bij de stoplichten links voorsorteren afslag Gelredome.  

(groot kruispunt en links is het Gelredome zichtbaar). 

X  Voor het Gelredome langs, rechts aanhouden richting Oosterbeek. 

Over de Nelson Mandelabrug.  Brug geheel rond afrijden tot aan de stoplichten. 

Links aanhouden, volgende stoplicht links afslaan, volgende stoplicht, kruising oversteken en dan… 

Oppassen na ± 50 mtr. na een muurtje gaat een weg rechts naar boven => Bergstraat.  

Naar boven rijden richting NS-Station. 

Bovenaan linksaf en na het busstation direcht rechtsaf om te parkeren in Parkeergarage 

Centraal (50cent/uur). 

   NEDERLANDSE VERENIGING VAN SPIRITUALISTEN 

HARMONIA 
 

Route beschrijving: 

Adres: Theosofische Vereniging Brugstraat 7 te Arnhem. 

Tel: 026 – 3342107.  

Brugstraat 7 is gelegen op loopafstand (5min./350m) van 

Centraal Station Arnhem/Busstation en Parkeergarage Centraal. 
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Parkeergarage verlatend aan de Centrumkant komt u uit in het busstation (pas op voor druk 

busverkeer) rechtsaf richting Oosterbeek is het dan de 3e straat rechts. 

Op de hoek van de Utrechtsestraat en de Brugstraat is nummer 7 te vinden. 
 

Vanaf  Velperbroek:  

Richting Arnhem, Nijmegen alsmaar doorrijden over de Pleyroute richting Gelredome. 

X  Verder volgens Nijmegen en Gorinchem 
 

 

 

Harmonia Nederland afdeling Arnhem wenst u een goede reis toe. 

 
 

                   

 

 

 

        Theosofen              Parkeergarage Station 

gebouw    Centraal Arnhem Centraal 

 

 

 

 

 

        

 

 

Coehoorn 

 
 

 

 

 

Bij verlaten van NS Arnhem-Centraal of Busstation/parkeergarage, RECHTS!! (richting Oosterbeek) 5min./350m.  

 Let daarbij op in/uitrijdende bussen en auto’s die naar de parkeergarage gaan! 

Maak bij het bussenplein gebruik van de voetpaden op de tussenstrook bij het gras! 

Blijf rechts op het voetpad, 

 

 

 
 

DERDE (3
e
) straat RECHTS, 

Direct RECHTS op de hoek is nummer 7 van de Brugstraat. 


